
Referat hovedstyremøte i Sportsklubben Djerv 26. august 2021 

  
Tilstede: Erik Lunde Wiederstrøm, Tore Andersen, Espen Edvardsen, Nina Bergli, Steinar 
Thorsen, Johannes Servan og Gunnar Wiederstrøm (ref.) 
  
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent uten merknader. 
  
2 Fullmakts- og orienteringssaker 

Fotballgruppen, badmintongruppen og Wushu redegjorde muntlig for aktiviteter siden sist 
styremøte. 
  
Vedtak: Tatt til etterretning. 
Merknad: 20.000 kroner skal overføres til badmintongruppen sin disposisjonskonto. 
  
3 Økonomirapport 

Kasserer Nina ga en muntlig orientering. Økonomirapporten ettersendes med referat fra 
hovedstyremøtet 

  
Vedtak: Godkjent uten merknader. 
  
4 Årsmøtesak om reviderte vedtekter 

Til møtet forelå et sett med nye vedtekter som i praksis følge lovnormen til Norges 
Idrettsforbund, men med noen lokale tilpasninger. 
  
Styremøtet diskuterte forslaget og kom med følgende endringer som blir styrets forslag til 
det ekstraordinære årsmøtet. 
  
§1 Formål 
Opprinnelig forslag: 
Sportsklubben Djerv er en nærmiljøklubb som gjennom idrett og friluftsliv skal 
fremme samhold og samarbeid i området omkring Møhlenpris skole og Møhlenpris 

idrettsplass. 
  
Endret til: 
Sportsklubben Djerv er en nærmiljøklubb som gjennom idrett og friluftsliv skal 
fremme samhold og samarbeid i bydelen Møhlenpris. 
  
§13 Valg 

Opprinnelig forslag 

Til hovedstyret skal det velges et arbeidsutvalg for hovedstyret med leder, 
to nestledere og en økonomiansvarlig. 
  
Endret til: 
Til hovedstyret skal det velges et arbeidsutvalg for hovedstyret med leder, nestleder, 
sekretær og en økonomiansvarlig. 
  



Opprinnelig forslag: 
Det skal i tillegg velges en fotballansvarlig, en badmintonansvarlig, en 

innebandyansvarlig, en kampsportansvarlig, en klatre- og friluftsansvarlig 

og en eiendomsansvarlig en ungdomsrepresentant. Til hver og en av disse 

skal det velges to varaer i rangert rekkefølge. 
  
Endret til: 
Det skal i tillegg velges et styremedlem fra gruppestyrene i klubben i tillegg til en 
ungdomsrepresentant. Til hver og en av disse skal det velges to varaer i rangert rekkefølge. 
  
Vedtak: 
1 Hovedstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte lørdag 20. november klokken 17:00 

2 Hovedstyret sender forslag til nye vedtekter på høring digitalt til alle medlemmer med 1. 
oktober som høringsfrist. 
  
5 Bruken av Idrætshuset fra og med 01.01.2022 

SK Djerv har leiekontrakten med kommunen og avtalt bruk med SKL til og med 31.12.21. 
Saken var lagt fram for åpen drøfting. 
  
Det kom i styremøte frem ønske om at det nylig oppussede møterommet må kunne brukes 
til mer enn utstillinger i regi av SKL. 
  
Vedtak: 
Hovedstyret inviterer styret i SKL til en diskusjon om fremtidig bruk av Idrætshuset. 
  
  
6 Vedtak: Eventuelle justeringer av treningstider samt mer presis koding 

En gruppe voksne Djerv-medlemmer har forespurt om bruk av en sal 60-90 minutter en gang 

pr. uke i hverdag. Finnes det en sal de kan bruke uten at vi skader eksisterende aktivitet? 

  
På møtet kom badminton med innspill om at de kunne frigjøre noe av sin treningstid ente 
1730 fredag eller før futsals treningstid torsdag. 
  
Vedtak: Leder får fullmakt til å forestå justeringer av treningstid slik det er foreslått fra 
badmintongruppen. 
  
  
7 Utvidelse av mandat for hyttestyret og endring av navn 

Klubbhuset har behov for tilsyn og vedlikeholde. Kompetansen til å gjøre dette finnes i dag i 
størst grad i hyttestyret. Kan det være en ide og gjøre hyttestyret om til et eiendomsutvalg? 

  
Vedtak: Oversendes hyttestyret for videre diskusjon 

  
8 Rekruttering av tillitsvalgte til styrer og utvalg fram mot det ordinære årsmøtet i 2022 

Leder i valgkomiteen ønsker å øke bredden i rekrutteringen til gruppestyrer og hovedstyret. 
• Kvinneandelen må opp 

• Flere foreldre må trekkes inn i gruppestyrene og hovedstyret der dette er naturlig. 



  
Foreslår å starte arbeidet med å rekruttere inn til styrene tidligere. I første omgang vil 
valgkomiteen leder møte alle gruppestyrene i høst for å diskutere rekruttering og for å 
avklare hvem som fortsatt vil påta seg verv i gruppestyrene og hovedstyret. 
  
Vedtak: Hovedstyret ga sin tilslutning til målsetning og opplegg. 
  
9 Eventuelt 
Leder redegjorde for jubileet for Idrætshuset. 
 


